SEURATOIMIJAPÄIVÄ 2022
Lauantaina 15.1.2022
Original Sokos Hotel Tripla, Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki
Tätä on odotettu! Lukuisten Teams, Zoom ja mitä niitä nyt onkaan -etäkokoussovellusten
jälkeen meillä on mahdollisuus kokoontua yhteen ja aidosti verkostoitua seuratoimijapäivässä.
Mutta niin kuin ajanhenkeen kuuluu, toteutamme tilaisuuden hybridinä, joten osallistuminen on edelleen
mahdollista myös etänä. Kannattaa kuitenkin miettiä paikan päälle tulemista, herkullisia tarjoiluja, ihmisten
tapaamista ja osallistujakassin sisältöä kun ei pysty virtuaalisesti kokemaan.
Tapahtuma on maksuton sisältäen ohjelman ja ohjelmassa mainitut tarjoilut. Samasta golfyhteisöstä voi tapahtumaan osallistua
useampikin osallistuja. Kannattaa ilmoittautua nopeasti, koska paikan päälle osallistumiseen on varattu rajattu määrä paikkoja. Myös
etänä osallistuvien tulee ilmoittautua ennakkoon.
ILMOITTAUDU TÄSTÄ, JOS TULET PAIKAN PÄÄLLE. Ilmoittautumiset 1.12.2021 mennessä
ILMOITTAUDU TÄSTÄ, JOS OSALLISTUT ETÄNÄ. Ilmoittautumiset 10.1.2022 mennessä
Jos tarvitset yöpymispaikkaa, tarjoaa Original Sokos Hotel Tripla seuratoimijapäivien osallistujille majoitusta seuraavasti;
Standard yhden hengen huone 99 euroa / huone / yö Standard kahden hengen huone 119 euroa / huone / yö
Huonehintaan sisältyy runsas hotelliaamiainen, hotelliasukkaiden saunavuoro, langaton internetyhteys (Wi-Fi) ja alv.
Varaukset: Sokos Hotels Myyntipalvelu
Puhelin: +358 300 870 000 / yksittäiset huonevaraukset
Sähköposti: sokos.hotels@sok.fi
Mainitkaa kiintiötunnus ”GOLF2022” varausta tehdessä.
http://www.sokoshotels.fi – varauskoodi netissä BGOLF2022
Huonevaraukset on tehtävä 24.12.2021 klo 18 mennessä.

SEURATOIMIJAPÄIVÄN OHJELMA

Klo 9.00–10.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Klo 10.00

Tervetuloa, päivän ohjelma

Klo 10.05–10.50

Golfin vetovoiman lukuja 2021 - Aarni Nordqvist, SGL

Seuratoimijapäivien vakio-ohjelma - Suomen Golfliiton asiantuntija Aarni Nordqvist
esittää raikkaasti ja innokkaasti golfin huippuvuoden 2021 tunnusluvut. Meitä on entistä
enemmän! Miten jakaudumme maantieteellisesti, kuinka paljon pelasimme, miksi Suomessa on
Pohjoismaiden tyytyväisimmät uudet jäsenet?
Klo 10.50–11.15

Koko Suomi golfaa - Vetovoimatiimi, SGL

Entinen Koko Suomi golfaa -viikko (Kansallinen golfviikko) muuttui kaudella 2021
kuukausittaisiksi teemapäiväksi. Millaisia teemapäivät olivat, miten golfyhteisöt niitä
hyödynsivät? Ja mitä on tiedossa vuonna 2022?

Klo 11.15–12.00

Golf-sukupolvi? Vapaa-ajan ja harrastamisen muuttuvat merkitykset 2020-luvulla – Mikko
Salasuo

Etenkin juniorit ja nuoret aikuiset ovat löytäneet golfkentille sankoin joukoin. Mitä he
mahdollisesti odottavat golfilta ja millainen golfyhteisö kiehtoo nuoria? Miten he suhtautuvat
vapaaehtoisuuteen? Millaisesta vapaa-ajan kulttuurin muutoksesta golfin suosion kasvu kielii?
Mikko Salasuo on talous- ja sosiaalihistorian dosentti ja pitkän linjan nuorisotutkija. Hän on
tutkinut mm. liikuntaharrastuksen muutosta sekä lasten ja nuorten liikunnan harrastamista.
Salasuo on itsekin innokas golfari, ja pelikierroksia kertyy vuodessa noin 100.
Klo 12.00–13.00

Lounas

Klo 13.00–13.45

Viestinnän teemat ja kampanjat 2022 – Marika Voss, SGL

Ensi kauden viestinnän kärkenä jatkaa #muntapapelata, ja mukaan nousevat vahvemmin
golfkäyttäytyminen ja turvallisuus. Lajimarkkinoinnin ja aloittajista kiinni pitämisen tueksi
automaatiota lisätään. Golfliitto tuottaa runsaasti tukimateriaaleja ja tapahtumakonsepteja
seurojen viestinnän ja markkinoinnin avuksi. Ladies European Tourin osakilpailun jälleen
rantautuessa Suomeen otetaan luonnollisesti kaikki irti sen tuomasta medianäkyvyydestä.
Klo 13.45–14.30

Jaksa innostaa ja innostu jaksamaan - Maikku Miettinen

Mihin sinun seurasi tarvitsee vapaaehtoisia ja keitä vapaaehtoiset ovat? Mikä motivoi
vapaaehtoisia? Miksi he ovat mukana? Miten rekrytoimme vapaaehtoisia? Miten pidämme
vapaaehtoiset mukana? Miten pidät omasta jaksamisestasi huolta? Maikku Miettisellä on yli 20
vuoden kokemus urheilun lajiliitto- ja seuratyöstä. Koulutukseltaan hän on liikuntatieteiden
maisteri, joka on kouluttautunut myös psykodraamaohjaajaksi ja työnohjaajaksi.
Klo 14.30–15.00

Iltapäiväkahvit

Klo 15.00–15.30

Yhteisöllisyyttä kilpailujen ja koulutusten avulla – Annika Nykänen, SGL

Järjestäisimmekö kilpailutapahtuman seurassamme? Löytyykö meiltä osaavia tekijöitä? Yksi
hyvä tapa osallistaa ja vahvistaa yhteishenkeä on järjestää seurassa isompi kilpailutapahtuma.
Näin saadaan mukaan seuran eri toimikuntalaiset, mutta myös esim. junioreiden vanhemmat.
Yhteisöllisyyttä voi vahvistaa myös kouluttamalla seuran jäseniä.
Klo 15.30–16.00

#tiiboksipuhe – Vastuullisuus golfyhteisöissä – Vetovoimatiimi, SGL

Olympiakomitean #Pukukoppipuhe-kampanja kannustaa miettimään, miten voi itse sanoillansa
olla mukana luomassa parempaa urheiluympäristöä? Golfliitto julkaisi golfin oman
vastuullisuusohjelman loppuvuodesta 2020. Yhtenä vuoden 2022 golfin elinvoiman
toimenpiteenä on vahvistaa golfyhteisöjen aktiivisuutta vastuullisuusohjelman toteuttamisessa.

Catmandoon tuotteita erikoishinnoin
Seuratoimijapäivän osallistujille!
Golfliiton virallinen tekstiilikumppani Catmandoo tarjoaa Seuratoimijapäivän osallistujille tuotteita
erikoishinnoin. Seuraavalta sivulta löydät myynnissä olevat tuotteet. Lisätietoja tuotteista löytyy
tuotteen kohdalla olevasta linkistä tai www.catmandoo.fi/. Tuotteet noudetaan Catmandoon pisteestä
Seuratoimijapäivän aikana. Maksu noudon yhteydessä pankki- tai luottokortilla.
Huomioi, että tuotteita on rajattu määrä. Sitovat ennakkotilaukset otetaan vastaan varausjärjestyksessä
niin kauan kuin tavaraa riittää.
Catmandoon edustaja Minna Holst on paikalla Seuratoimijapäivillä. Tämä on mahtava tilaisuus
keskustella hänen kanssaan, jos seuranne on kiinnostunut tilaamaan esim. toimikunnille yhtenäiset
asut.
TILAA TUOTTEET TÄSTÄ

NAISTEN TEKSTIILIT
Tuote

Väri

80-803122 -0W

Musta

Magda W capri pants

060

80-803123 -0W

Pinkki

Seon W shorts

847

80-803124 -0W

Musta

Mirim W skort

060

80-803124 -0W

Sininen

Mirim W skort

579

80-813111 -0W

Pinkki

Arago polka dot polo shirt

847D

80-813111 -0W

Punainen

Arago polka dot polo shirt

849D

80-813116 -0W

Punainen

Sable W dress

849

Koot

25,00 €
Lisätietoja tuotteesta ei saatavilla

34-48
25,00 €

Lisätiedot tuotteesta

34-44
25,00 €

Lisätiedot tuotteesta

34-48
25,00 €

Lisätiedot tuotteesta

36-48
15,00 €

Lisätiedot tuotteesta

34-40 ja 46-48
15,00 €

Lisätiedot tuottesta

34-48
15,00 €

Lisätiedot tuotteesta

34-48

80-881083 -00
Oseye 2-pack golf sukat

Hinta

5,00 €
MIX48

35-38 ja 39-42

Tuote

Väri

Koot

80-813208 -00

Musta

Grosse M midlayer jacket

060

80-813208 -00

Sininen

Grosse M midlayer jacket

6157

Lisätietoja tuotteesta ei saatavilla

MIESTEN TEKSTIILIT
Hinta
25,00 €
Lisätiedot tuotteesta

S-XXL
25,00 €
S-XXL

Lisätiedot tuotteesta

80-803219 -00

Musta

25,00 €

Emiliano M short

060

80-803219 -00

Sininen

Emiliano M short

579

80-813209 -00

Sininen

Strumble M polo shirt

579

80-813209 -00

V. sininen

Strumble M polo shirt

871

80-813209 -00

V. punainen

Strumble M polo shirt

850

Lisätietoja tuotteesta ei saatavilla

S-XXXL
25,00 €

Lisätietoja tuotteesta ei saatavilla

S-XXXL
15,00 €

Lisätiedot tuotteesta

S-XXXL
15,00 €

Lisätiedot tuotteesta

S-XXXL

S-XXXL

15,00 €
Lisätiedot tuotteesta

